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 مـةالسقـجّ 

الحسج هلل رّب العالسيغ الحي اندل القخآن ىجًى لمشاس وبيشات مغ اليجى والفخقان ، 
، لى يػم الجيغإوالرالة والدالم عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو ، ومغ تبعو بإحدان 

 أما بعج :
يعجُّ الحديغ بغ أحسج السعخوف بإبغ خالػيو مغ العمساء الكبار والبارزيغ في القخن 

 الخابع 
اليجخي ، ومغ الحيغ ذاع صيتيع في اآلفاق عشج شالب العمع والعمساء ، وصار آلرائو 

لى جسع إصجى عشج أصحاب السعجسات وكتب المغة والتخاجع ، فيدعى ىحا البحث 
والحي اّتدع بصابعو الخاص مسا الشحػية ،  السادةخالػيو في تشاول ا ابغوتػثيق مشيج 

 عمساء عرخه . مغ ميده
 البحث أن يكػن مغ مصمبيغ : لحا اقتزى 

 خالػيو. ابغالسصمب األول: ذكخت فيو نبحة عغ حياة 
 الشحػية. السادة عخضخالػيو في  ابغوالسصمب الثاني: مشيج 

 
 التػفيقتعالى ومغ هللا 

 الباحثة                                                                        
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 نبحة عغ حياة ابغ خالػيوالسـصـمـب األول : 
 اسسو :  : سيخة ابغ خالػيو - أ

اليسحاني الّشحػي  حسج بغ خالػيو بغ حسجان يكشى بأبي عبجهللاأىػ الحديغ بغ 
ألنو كان يكتب في آخخ كتبو الحديغ بغ  ؛، ويمقب بـ )) )ذي الشػنيغ( (ٔ)آلمّغػي 

 .(ٕ)خالػيو فيفخق بالشػنيغ((
نو كان يمقب بحي أة ابغ مكتػم . )) قخأت بخط العالمّ  -ىـ(:ٖٛٛ وقال الجلجي)ت

، قال: قج رأيتيسا (بغ و)ا (الحديغ ا)الشػنيغ ، ألنو كان يصػليسا في خصو ، وىسا نػن
  (ٖ)شػيمتيغ في آخخ كتاب الجسيخة بخصو ، وقج شػليسا ججًا ((

، ))لع تعخف سشة (ٗ)ارسأصمو مغ )ىسحان ( السجيشة السعخوفة في بالد الجبال ببالد ف  
ىـ( ، فمقي فييا آكابخ العمساء وأخح ٖٗٔوالدتو ، بل ذكخ دخػلو بغجاد شالبًا العمع سشة)

 .(٘)عشيع ((
أخح ابغ خالػيو آلمغة والّشحػ واألدب وعمػم القخآن والحجيث عغ جساعة مغ العمساء 

 سعارف ، أشيخىع:والحيغ  أسيسػا في تكػيغ شخريتو الفحة واثخائو بسختمف العمػم وال
 -:(ٙ)ىـ(ٕٖٔ -ىـ ٖٕٕابغ دريج ) -ٔ

خت األصسعي ، وأبي حاتع الّدجدتاني ، وأبي الفزل أروى عغ عبج الخحسغ بغ 
 الّخياشي ، وروى عشو خمق كثيخ مشيع أبػ سعيج الديخافي .

نباري )ت(ٚ)تمقى عميو ابغ خالػيو الشحػ واألدب ىـ( إّن ابغ ٚٚ٘، وقال أبػ البخكات األ
 . ولو مغ الترانيف: (ٛ)بغ دريج((ا: )) أخح عغ أبي بكخ  خالػيو

 .(ٜ)))الجسيخة في المغة، االمال، اشتقاق أسساء الكبائل ، تقػيع آلمِّدان وغيخىا((
 ىـ(ٖٖ٘نفصػيو )ت -ٕ

ىػ)) إبخاليع بغ دمحم بغ عخفة بغ سميسان ، كان عالسًا  بالعخبية والّمغة والحجيث أخح 
عغ ثعمب والسبّخد ، وغيخىسا . روى عشو أبػ عبيج آهلل السخزباني وأبػ الفخج األصبياني 

ريخ، وآالقترارات ، آلبارع ، غخيب آلقخان ، أمغ مؤلفاتو: )) الت (ٓٔ)بغ حيػة وغيخىع((ا
 .(ٔٔ)الشحػ وغيخىا((آلسقشع في 
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نباري)ا -ٖ  ىـ(ٕٖٛبغ األ
نباري ، إّنو كان مغ أعمع الّشاس وأفزميع في  )) أبػ بكخ دمحم بغ القاسع بغ بّذار آأل

 (ٕٔ)نحػ الكػفييغ، وأكثخىع حفطًا لّمغة ((
 (ٖٔ)بػ عسخو بغ حيػة وغيخىع((أ)) روى عشو أبػ عمي القالي، والحديغ بغ خالػيو، و 

مغ مؤلفاتو : ))الػقف وآالبتجاء ، وكتاب السذكل ، وغخيب الحجيث ، وشخح 
 .(ٗٔ)السفزميات((

 (٘ٔ)ىـ(ٖٛٙأبػ سعيج الديخافي )ت -ٗ
، كان ( ٙٔ)ىػ )) الحدغ بغ عبجهللا بغ السخزبان ، أبػ سعيج الديخافي الّشحػي آلقاضي

ثخ بيا تأثخا لى حمقتو وتأإ، وجمذ (ٚٔ)مغ  السع نجػم عرخه ، تتمسح ابغ خالػيو لو
غ م . (ٛٔ)كبيخا ضيخ في مشيجو المغػّي والّشحػي ، وكان مغ أعمع الشاس بشحػ البرخييغ

 (ٜٔ)مؤلفاتو : )شخح كتاب سيبػيو( أشيخ
 تالميحه:

 بغ خالػيو تالميح كثيخون ، مشيع:ال
 (ٕٓ)ىـ(ٜٖٛ -ٜٖٓعبج السشعع بغ غمبػن ) -ٔ

ىـ( بحمب، وانتقل ٜٖٓالسقخئ السرخّي ، ولج سشة) عبج السشعع بغ عبيج هللا بغ غمبػن 
، مغ مؤلفاتو اإلرشاد في الّدبع، (ٕٔ)عخضًا عغ ابغ خالػيو القخاءةلى مرخ، روى إ

 (.ٜٖٛتػفي في مرخ سشة )
 الذاعخ الخػارزمي آلعباس بغ دمحم بكخ أبػ ىػ (ٕٕ)ىـ(ٖٖٛأبػ بكخ الخػارزمي)ت -ٕ

 ذكخ.وغيخىا( االمثال)و( الخسائل) كتاب صاحب الكتاب، أئسة مغ السذيػر،
نباري   .(ٖٕ)(ىـٖٜٖ)وقيل( ىـٖٖٛ)سشة تػفي. خالػيو ابغ تالمحة أحج أّنو األ

 (ٕٗ)(ىـٜٖٓت)زكخيا بغ السعافى -ٖ
 السعخوف داود، بغ حسيج بغ يحيى بغ زكخيا بغ السعافى الفخج أبػ القاضي ىػ -ٗ

 ولي فّغ، بكل عالسا ، شاعخاً  ، أديباً  ، فقيياً  كان ، الّشيخواني ، الجخيخي  شخارا، بابغ
لو عّجة ترانيف مشيا: كتاب الّتحخيخ ، وكتاب الحجود ،  الّصاق بباب ببغجاد القزاء

 .(ٕ٘)بغ خالػيواوكتاب الّذخوط ، وكتاب القخاءات، وذكخه ياقػت الحسػي في تالمحة 
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 وفاة ابغ خالػيو: 
 .(ٕٙ)ىـ(ٖٓٚتػفي آبغ خالػيو سشة )

 آثاره: 
خالػيو مغ السقميغ في التأليف ، بل ألّف كتبا كثيخة في الشحػ والمغة بغ الع يكغ 

والقخاءات والتفديخ وعمػم القخآن ، ىحه السؤلفات مشيا السصبػع ، ومشيا ماندب اليو ، 
 ومشيا ماذكختو كتب التخاجع في أثشاء تعخيفيع بو ، وتقدع  عمى ثالثة أقدام:

 الكتب السصبػعة  -ٔ
 التخاجع الكتب التي ذكختيا كتب -ٕ
 الكتب السشدػبة اليو -ٖ

 القدع االول : الكتب السصبػعة :
 م. ٜٔٗٔإعخاب ثالثيغ سػرة مغ آلقخآن الكخيع. نذخ دار الكتب السرخية،  -ٔ
لدّبع وعمميا آلبغ خالػيو ، تحقيق د. عبج الخحسغ بغ سميسان اإعخاب القخاءات  -ٕ

، القاىخة ، مكتبة السجني ، مكة ، الصبعة االولى  ، مكتبة الخانجي العثيسيغ
ٜٜٕٔ . 

كتاب آأللفات ، حققو ونذخه الّجكتػر عمي حديغ الّبػاب في مجمة السػرد في  -ٖ
 م.ٕٜٛٔ(، ٔٔ، مغ السجمج)ٖ، ٕ، ٔآألعجاد : 

زيجان خمف ضسغ رسالتو اّتجاىات  لبجيع في قخاءات الثسانية، حّققو الجكتػر جايجا -ٗ
التأليف في القخاءات آلقخآنية ، بإشخاف الجكتػرة خجيجة الحجيثي ، كمية آآلداب ، 

 ( مخصػط.ٜٙٛٔجامعة بغجاد، )
الحّجة في القخاءات الّدبع ، تحقيق وشخح الّجكتػر عبج العال سالع مكخم نذخ  -٘

 (.ٜٚٚٔم( والثانية سشة )ٜٔٚٔبصبعتيغ : األولى في سشة )
م( مع كشاب  ٜٜٓٔرسالة في أسساء الخيح، نذخة السدتذخق ناجمبخج في سشة ) -ٙ

الّذجخ ، ونذخه السدتذخق الّخوسي كخاتذػفدكي في مجمة إسالميكا، ونذخه 
م( ٖٜٚٔ( ، العجد الّخابع لدشة )ٖالجكتػر حاتع صالح الّزامغ في السػرد السجمج)
 صفاتيا.وذيمو بسمحق يذتسل عمى فػائت أسساء الّخيح و 
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لحسجاني، نذخه الجكتػر: سامي الّجىان بجدأيغ اشخح ديػان أبي فخاس  -ٚ
 م(.ٜٙٙٔم(، ونذختو دار صادر سشة : )ٜٗٗٔسشة)

مخترخ في شػاذ القخآن: نذخ بتحقيق : بخاجدتخاسخ ، مصبعة الّخحسانية  -ٛ
 م(.ٖٜٗٔبسرخ)

ة م(، وشبعو الذشكيصي سشٜٗٛٔليذ في كالم العخب : نذخه درنبخج في سشة) -ٜ
ىـ(، وشبع في القاىخة بتحقيق الجكتػر:دمحم أبػ الفتػح شخيف سشة ٕٖٚٔ)
م( ٜ٘ٚٔم( ، وشبع بتحقيق أحسج عبج الغفػر عّصخ مختيغ :األولى سشة )ٜ٘ٚٔ)

 م(.ٜٜٚٔوالثانية )
 

 القدع الثاني: الكتب التي ذكختيا كتب التخاجع ، نحكخ مشيا:
 آآلل. -ٔ
 .(ٕٚ)أسساء األسج -ٕ
 أسساء الحية. -ٖ
 لمّيل.اساعات أسساء  -ٗ
 أسساء هللا الحدشى -٘
 آالشتقاق. -ٙ
 .(ٕٛ)إعخاب آلقخان. اإلمامة -ٚ
 .(ٜٕ)ألماليا -ٛ
 .(ٖٓ)إليزاح عمى القخانا -ٜ

 .(ٖٔ)ترشيف الفخاسة  -ٓٔ
 .(ٕٖ)تعميل مايّشػن وما اليشػن   -ٔٔ
 رّده عمى بعس شخوح ثعمب. -ٕٔ
 لعيغ.ارسالة شكاة  -ٖٔ
 لسجّون.السجّور أو ازنبيل  -ٗٔ
 شخح ديػان آبغ الحائظ. -٘ٔ
 لّمغة لشفصػيو.اشخح قريجة في غخيب  -ٙٔ
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 .(ٖٖ)لسسجود آلبغ واّلداشخح السقرػر و  -ٚٔ
 العيغ . -ٛٔ
 .(ٖٗ)غخيب آلقخآن -ٜٔ

 كتاب آلمّغات.  -ٕٓ
 لساءات.ا  -ٕٔ
 لّشحػ.االسبتجئ في   -ٕٕ
 : إليو السشدػبة الكتب:  الثالث القدع

 كتاب: ))  فيقػل بخاجدتخاسخ،. ج السدتذخق  إليو الكتاب ندبة  يشفي: الذجخ -
 بل مرشفة ليذ ،( مٜٜٓٔ) ألسانيا في مصبػعا وكان ، بآسسو آشتيخ اّلحي الّذجخ

 .(ٖ٘)(( الّمغة في الّشػادر كتاب صاحب زيج أبي السذيػر الّمغػي  مّرشف بالحكيقة
لكتاب أيزا، فيقػل: )) كتاب اكتاب آلعذخات : يشفي بخاجدتخاسخ ندبة ىحا  -

لى إ. و (ٖٙ)آلحي آشتيخ بآسسو مع انو في آلػاقع مرّشف شيخو آلسصّخز((آلعذخات 
لّزخع. يجّل التخاث ابغ خالػيو مغ الحي تخكو ا. فيحا (ٖٚ)مثل ىحا ذىب الّجروير 

 عمى ثقافتو الػاسعة ومكانتو العالية في عرخه.
 السصمب الثاني: ابغ خالػيو ومشيجو في عخض السادة الشحػية

 خالػيو في عخض السادة الشحػية بدسات ، أىسيا:يتدع مشيج ابغ 
 :األول: أسمػبو التعميسي

تخح ابغ خالػيو لشفدو أسمػبا تعميسيا مسيًدا لتػضيح السادة الشحػية ،وعخضيا بذكل ا
مّيدخ بعيجا عغ الفمدفة والسشصق والتعقيج ويتجمى ذلظ عغ شخيق آعتساده عمى 

 -مايأتي:
بغ خالػيو، ويسكغ االيب العمسية التي اتبعيا اسمػب التداؤل والحػار:مغ األس - أ

تية:  -أْن نمسذ ىحا األسمػب عبخ األمثمة األ
فبعج عخض القخاءات ( ٖٛ){ ِلَيْجِدَي َقْػًما} في قػلو تعالى: ماذكخه في أعخاب)قػما( -ٔ

السرجر  التي وردت في اآلية الكخيسة قال:))فإن قيل:لع نرب قػما؟فقل:اضسخ
 (ٜٖ)والتقجيخ ليجدي الجداء قػما.((
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َقاَل الَِّحيَغ َكَفُخوا ِلمَِّحيَغ آَمُشػا  }ماذكخه في نرب)مقاما( عمى التسييدفي قػلو تعالى: -ٕ
َقاًما َوَأْحَدُغ َنِجيِّا . قال:))فإن قيل لظ:بسا انترب)خيخ (ٓٗ){َأيُّ اْلَفِخيَقْيِغ َخْيٌخ مَّ

 (ٔٗ)التسييد، كسا تقػل: ىػ أحدغ مشظ وجيًا (( فقال:عمى مقاما(؟
 كالم الحقا لفعل الذخط،الوقج يشبو الصالب عمى أّن جػاب الذخط قج يأتي في أدراج  -ٖ

 (ٕٗ)كسا فعل عشج إعخاب قػل ابغ دريج
َجى  إّما ُتخْي رأسي حاكى لػُنو     ُشّخَة صبٍح تحَت أذياِل الجُّ

ّنو قال آبغ خالػيو:))إّما: شخط ،وتخى، جد  م بالذخط، وعالمة الجدم ححف الشػن، أل
نخاه في البيت ؟فقل: -خصاب المخأة. واألصل:  إّما تخيغ، فإن قيل: فأيغ جػابو ، فإّنا ال

 (ٖٗ)جػاب الذخط بعج سبعة أبيات ، وىػ الفاء في قػلو : فكل ماالقيتو مغتفخ((
  -الزبط والتقييج: -ب 

 بغ خالػيو:امغ األساليب التعميسية التي تسّيد بيا 
ستعسالو أسمػب الزبط والتقييج بالحخكات والحخوف. فيػ يزبط القخاءة التي تخد مغ ا

 قارئيا بالحخكات. كسا يزبط اإلعخاب بالحخكات والحخوف.
 وكسايأتي:

َ اَل  }ضبصو لمقخاءات القخآنية التي وردت في كمسة )الييجي( في قػلو تعالى: - أ َفِإنَّ َّللاَّ
. بالحخكات فقال: )) قخأ أىل الكػفة:) ييجي(بفتح الياء، وقخأ (ٗٗ){ َيْيِجي َمْغ ُيِزلُّ 

 .(٘ٗ)الباقػن: )ييجي( ِبَزّع الياء وفتح الجال((
 (.ٙٗ){ الخَِّعاءُ  ُيْرِجرَ  } َحتَّى  ماذكخه في ضبط كمسة )يرجر( في قػلو تعالى: .

)يرجر( بزع قال: )) قخأ أبػ عسخو وآبغ عامخ )يرجر( بفتح الياء ، والباقػن : 
. وقج شاع ىحا الزبط في مؤلفاتو التي تحجث فييا عغ القخاءات  (ٚٗ)الياء.((

 وتػجيييا.
ويزبط األعخاب بالحخوف : كقػلو في إعخاب )الكافخيغ( عمى أّنو مفعػل بو مشرػب 

ّنو جسع سالمة . في قػلو تعالى : ؛وعالمة نربو الياء لِ  }أل  َأْمِيْمُيعْ  اْلَكاِفِخيغَ  َفَسيِّ
 . فقال: (ٛٗ)ُرَوْيًجا{

. وما أورده مغ رفع (ٜٗ))) مفعػل بيع، وعالمة الشرب الياء التي قبل الشػن((
. إذ قال : )) )ساىػن( (ٓ٘)َساُىػَن{ َصاَلِتِيعْ  َعغْ  ُىعْ  }الَِّحيغَ )ساىػن( في قػلو تعالى: 
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. ومّسا سبق يتزح أّن ابغ  (ٔ٘)خبخ االبتجاء وعالمة الخفع الػاو التي قبل الشػن ((
خالػيو كان يتحخى الجقة في كتابة الحخكات والحخوف ويزبط نصقيا وإعخابيا دفعا لػقػع 

 الترحيف والتحخيف.
 الػضػح في عخض السدائل: -ب 

تسيد أسمػبو في عخض السدائل الشحػية بالػضػح. فكان يبتعج عغ التعقيج واإلتيان 
وبيانيا، بل كان يعخض السدائل ويػجييا نحػيا  باألمثمة الرعبة لتػضيح السدائل

 بذكل سيل وواضح يسكغ  ألي شالب أن يفيسيا، ومغ ذلظ:
. قال (ٕ٘)َوُسْكَياَىا{ َّللاَِّ  َناَقةَ  َّللاَِّ  َرُسػلُ  َلُيعْ  َفَقالَ  }ما أورده في أعخاب قػلو تعالى : -ٔ

اء والسيع بأسمػب تفريمي واضح.)))فقال ليع( الفاء جػاب إذ .فعل ماض ، والي
 .(ٖ٘)لى اسع هللا تعالى((إجّخ بالالم الدائجة. و)رسػل هللا( رفع بفعمو ، وىػ مزاف 

ُخَك{ َّللاََّ  }َأنَّ ماذكخه في تػجيو قخاءتي الكدخ والفتح في قػلو تعالى:  -ٕ . إذ (ٗ٘)ُيَبذِّ
قال: )) قخأ حسدة وابغ عامخ )إّن هللا( بالكدخ . وقخأ الباقػن بالفتح فسغ نرب 

لفعل وىػ )فشادتو السالئكة( أّن هللا وبأّن هللا ، ومغ  كدخ جعل الشجاء بسعشى اعسل ا
 .(٘٘)القػل ، فكأّنو في التقجيخ : قالت السالئكة : إّن هللا يبذخك((

م أكثخ مغ وجو نحػي لمسدألة . وىحا يجل عمى ولديادة الػضػح كان ابغ خالػيو يقجّ 
حػية وبخاعتو في تػضيح تمظ السدائل عشج ذكخىا. وىحه الػجػه التي يتقجم بيا قجرتو الشّ 

ومعخفتو بعمػم غيخه. في حيغ  اشالعوقج يدتقي قدسا مشيا مّسغ سبقو. وىحا يجل عمى 
 خخ مغ اجتياده . ومغ األمثمة عمى ذلظ:آليكػن القدع ا

 ِباْلُغُجوِّ  ِفيَيا َلوُ  حُ ُيَدبِّ  }ماذكخه مغ وجػه نحػية لخفع )الخجال( في قػلو تعالى: -ٔ
فاعمو.  . في قخاءة عاصع وابغ عامخ)يدبح لو( عمى مالع يدعّ (ٙ٘)َواآْلَصاِل{

فقال: ))قخأ عاصع في رواية أبي بكخ وابغ عامخ )يدبح لو( عمى مالع يدع 
أّن الكالم قج تّع  حجىسا:أفاعمو. فعمى قخاءتيسا تختفع) الخجال( مغ وجييغ: 

 عشج)اآلصال( . 
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ِ{ ِذْكخِ  َعغْ  َبْيعٌ  َواَل  ِتَجاَرةٌ  ُتْمِييِيعْ  اَل  } ِرَجالٌ ثع يقػل:  فالتجارة الجمب ، والبيع  (ٚ٘)َّللاَّ
: أن تخفع الخجال باضسار فعٍل فيكػن الكالم تاما عمى واألخخمايبيع الخجل عمى يجه . 

 (ٛ٘)حو رجاٌل(()اآلصال( ثع يبتجىء: رجال أي : يدبّ 
ِ{ َغْيخُ  َخاِلقٍ  ِمغْ  }َىلْ قػلو في رفع )غيخ( عمى وجييغ في قػلو تعالى :  -ٔ . (ٜ٘)َّللاَّ

حجاىسا : أن يخد)غيخ( عمى مػضع ا)) وقخأ الباقػن بالخفع ، وليع حجتان : قال: 
)مغ( اذا كانت زائجة لتأكيج الجحج والتقجيخ: ىل مغ خالق غيخ هللا  فيكػن نعتًا لو 

أن )غيُخ( ىاىشا بسعشى )إال( فجعمت إعخاب االسع  واألخخى قبل دخػل )مغ( . 
 .(ٓٙ)بإعخاب )غيخ(. ((

 (ٔٙ)اْلَحِسيُج{ اْلَغِشيُّ  ُىػَ  َّللاََّ  َفِإنَّ  }كحلظ ماقالو عغ زيادة )ىػ( في قػلو تعالى : -ٕ
قال: )) وقخأ الباقػن بديادة)ىػ( وكحلظ في مراحف أىل الكػفة ، فسغ أسقط جعل 

و )الحسيج( نعتو ، ومغ زاد )ىػ( فمو محلبان في الشحػ ، أحجىسا : )الغشي( خبخ إّن ، 
 أن تجعل . )ىػ( عسادًا أو فاصمة زائجة .

وتكػن الجسمة في مػضع خبخ  : أْن يجعل )ىػ( ابتجاء . و )الغشي( خبخهواآلخخ
 .(ٕٙ)(()إن(.

 -الثاني: االستقراء: 
أحيانًا  إلى استقراء السادة الشحػية . بإيخاد أقػال العمساء . فكان  يسيل ابغ خالػيو

ل في قدع مشيا ، ويخدُّ عمى القدع اآلخخ . وفيسا يأتي أمثمة يعخض تمظ األمػر ويفّر 
 عمى ذلظ .

إّنسا آتخحتع مغ }ذكخ ابغ خالػيو ست قخاءات قخآنية لكمسة )مػدة( في قػلو تعالى:  -ٔ
 .   (ٖٙ){دَة َبْيِشُكعْ دون هللا أوثانًا مػّ 

وفرل في تمظ القخاءات وتػجيياتيا الشحػية ، فقال : )) فيو ست قخاءات : قخأ حسدة 
وحفز عغ عاصع : )مػّدة ( بالشرب و اإلضافة . وقخأ نافع وابغ عامخ وأبػ بكخ عغ 
كثيخ وأبػ عسخو والكدائي )مػدُة بيشكع( بالخفع واإلضافة، وروى األعسر عغ أبي بكخ 

عاصع )مػدُة( بالخفع والتشػيغ ويشرب )بيشكع( فسغ رفعو فمو محلبان: أحجىسا: بغ 
يجعل )إّنسا( كمستيغ ويكػن )ما( بسعشى )الحي(، وىػ اسع )إّن( و )مػدُة( خبخ)إّن( 
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ومفعػل )اتخحتع( )ىا( مححوفة ، وتمخيرو : إن الحي اتخحتسػه مػدُة بيشكع ، قال 
 (ٗٙ)الذاعخ

سا خصئـى  وصػِبي      عمـّي وإّن مـا أىمكُت مـالُ  َذِرْيشي إنَّ
: أّن يخفعيا باالبتجاء و ))في الحيػة الجنيا ((  واآلخخيخيج : أّن الحي أىمكو ىػ مال . 

خبخىا . ومغ نرب جعل )السػدة( مفعػل )اتخحتع( ، ومغ أضاف جعل )البيغ( الػصل . 
قال : بيشيسا بيغ بعيج ، ومغ نّػن ولع يزف جعل )البيغ( ضخفًا ، وىػ الفخاق أيزًا ي

 .باإلدغاموبػن بعيج ، وجمذ زيج بيششا ، وبيشًا 
أخبخني ابغ دريج عغ أبي حاتع عغ األصسعي : يقال : بان زيج عسخًا : إذا فارقو بيػنة 

 كـأّن عيشـي وقج باُنـــػا     غْخبـًا َيُزـػُح عشـَج َمشجشػنِ  (٘ٙ) :وبػنا. قال الذاعخ
بغ مدعػد قخأ )) إّنسا اجثشي أحسج عغ عمي عغ أبي عبيج أّن والقخاءة الخامدة: ماح

اتخحتع مغ دون هللا إّنسا مػدة بيشكع (( وفي قخاءة ُأبي ) إّنسا َمَػّدُة بيشيع( فيحه القخاءة 
 .(ٙٙ)الدادسة.(

 وقج يذسل استقراؤه أداة مغ األدوات الشحػية . وىحا األسمػب قج ضيخ 
 .(ٚٙ)ا فعل في حجيثو عغ معاني ))بل((. كسمؤلفاتو جسعاً بذكل واضح في 
 . قال : )) )بل( حخف (ٛٙ){لّجنياالحَياَة اَبل ُتؤثخون  }في قػلو تعالى : 

 تحقيق ، وىي تشقدع عمى ثالثة أقدام:
} كقػلو تعالى:  ، تكػن حخف ندق استجراكا لمكالم ، وتكػن لتخك الكالم وأخح في غيخه 

ْكخ) ِذي َواْلُقْخآنِ  ص ، وتكػن بسعشى )ُرّب( فيخفس بيا  (ٜٙ) َكَفُخوا { الَِّحيغَ  ِ(َبلِ ٔالحِّ
 كقػلظ : بل بمج

 (ٓٚ)جاوزتو ، معشاه ُربَّ بمج جاوزتو. (( 
 :(ٕٚ)في حجيثو عغ قػل ابغ دريج (ٔٚ)واستقرى مغ معاني )مغ(

 َمْغ َلــَظ بالُسيحـّب اّلـحي     الَيجـُِج العـَيــَب إليو ُمـْخـتصى
: التشبيو والتقخيخ لسغ قال:  )))َمْغ : ىا ىشا لفطة استفياٍم ، ومعشاه 

......و)مغ( تكػن بسعشى : الحي، وشخشا واستفيامًا و تشبييًا وتقخيخًا وجحجًا ، ،تخاشبو
 َمغْ  َفِسْشُيعْ  } . وبسعشى )ما( ،  (ٖٚ){َوَمغ َيغِفخ الّحنػب إال هللا  }كسا قال هللا عد وجل: 

 .(٘ٚ)، أي : )ما( . (( (ٗٚ){ َبْصِشوِ  َمى  عَ  َيْسِذي
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واستقرى أجػبة القدع في قػلو : )) وأجػبة القدع أربعة: إن ، وما ، والالم، وال، 
فحخفان يػجبان وىسا )إن( ، و)والالم( ، وحخفان يشفيان وىسا )ما( و)ال( ، كقػلظ : 

    (ٙٚ)وهللا ماقام زيج . ولقج قام زيج ((
 الثالث : االستصخاد: 

لى إنمحظ االستصخاد ضاىخا في أسمػب ابغ خالػيو ،إذ غالبا مايتخك السادة السفدخة 
 مدائل أخخى ال عالقة ليا بالسػضػع .

تأريخية ليذ ليا عالقة  وقج يػضح معشى كمسة فيصيل . أو يخوي لشا قرة
 .ْ ويتجمى ذلظ في عخض الشساذج اآلتية:بالسػضػع

 استصخاده في شخح قػل ابغ دريج : -ٔ
 ابُغ األشجِّ القْيُل َساَق نفدُو    إلى الخَدى ِححاَر إْشساِت الِعجىو 

فبعج تػضيح معشى الكمسات التي في البيت الذعخي. وإعخاب كمسة )ححار( عمى أنيا 
)مفعػل بو(. قال: )) األشج: ىػ عبج الخحسغ بغ دمحم بغ األشعث بغ قيذ الكشجي ، 

 يقػل أعذى ىسحان : وكان قيذ بغ معجي كخب يدسى األشج ، وفيو
 (ٚٚ)بْيَغ األشجَّ وبيَغ قيٍذ بيُشو     َبْخ َبْخ لػالجِه و لمسػلػدِ 

وربط بيغ عبج الخحسغ بغ دمحم بغ األشعث بغ قيذ الكشجي . الحي ذكخه ابغ دريج وبيغ 
قيذ بغ معجي كخب بدبب التذابو بالمقب . ثع استصخد في ذكخ قرة قيذ بغ معجي 

 كخب.
ه في بجاية كلِّ سػرة مغ سػر القخآن الكخيع. لتػضيح معشى اسع وقج يكػن استصخاد -ٕ

 الدػرة أو ِلَع ُسِسيت بحلظ أو معشى كمسة في بجاية سػرة . ومغ أمثمة ذلظ.
كسا تحجثَّ  (ٜٚ)وما معشى سػرة )الغاشية( (ٛٚ)قػلو في تػضيح قرة سػرة )السستحشة(

عغ العاديات ، فقال: الخيل عغ معشى كمسة )العاديات( . فقال : ))وُسِئل ابغ عباس 
فقال لو عمي )رضي هللا عشو( : إّنيا اإلبل ، فأيُّ خيل كان معشا يػم بجر إّنسا كان فخس 

 (ٓٛ)لى قػل عمي((إكان عمييا السقجاد ، قال ابغ عباس ، فشدعت عغ قػلي ، ورضيت 
 ( ٔٛ)كحلظ سخد قرة سػرة )الفيل(

ويدتصخد في تػضيح معاني مفاتيح الدػر  بيحا االسع. (ٕٛ)ولساذا سسيت سػرة )تبت(
 وغيخىا. (ٗٛ)و)شدع( (ٖٛ)التي تسيد بيا القخآن الكخيع. وآراء العمساء فييا كـ )كييعز(
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 كحلظ روى لشا قرة امخىء الكيذ عشج تػضيح قػل ابغ دريج: -ٖ
 إّن امخأ الكيذ جخى إلى مجى        فإعتاَقـُو ِحساُمُو دون السـجى

سات أوال. ثع راح يدخد لشا قرة امخىء الكيذ كيف كانت فبجأ بتػضيح معاني الكم
حياتو قبل وفاة والجه . وما فعل بعج وفاتو . وكان ابغ خالػيو يدتذيج لحلظ بأبيات مغ 

يذ كلى حياة امخئ الإالذعخ. ويػضح معانييا ناقال القارئ مغ بيت ابغ دريج 
 (٘ٛ).ورحالتو

 َضاالِّ  َوَوَجَجكَ  }( في قػلو تعالى:أورد األقػال التي قيمت في معشى كمسة )فيجى -ٗ
} قال : )) )فيجى( ندق عمى ماقبمو . فإن سأل سائل فقال : أكان  .(ٙٛ)َفَيَجى 

رسػل هللا )صمى هللا عميو وآلو( ضاال قبل ذلظ فقل: حاشاه مغ ذلظ . وفي ذلظ 
أقػااًل عّجة لإلجابة عغ ىحا مدتذيجًا ليا بآياٍت  . فحكخ ابغ خالػيو(ٚٛ)اقػال.((

قخآنية مدتصخدًا مبتعجًا عغ السػضػع.اذن فابغ خالػيو كان يحاول في استصخاده 
 تػضيح الغسػض الحاصل ، فيبحل في ذلظ جيجه .

ومع بعجه عغ السقرػد ومجيئو مسال أحيانا كدخد قرة إمخئ الكيذ أو قرى سػرة 
 خمػ مغ فائجٍة .إال أّنو الي، الفيل 

 التشاسي والتجاىل : -٘
قج يتجاىل ابغ خالػيو أو يتشاسى أحيانا . وال يحكخ جسيع الحجج الشحػية التي تخزُّ   

حػية التي يبحث فييا ، أو يتحجث عغ حجٍّ مغ الحجود الشحػية وأقداميا السدائل الشّ 
 اآلتية :فيحكخ بعس تمظ األقدام ويتشاسى األخخ. ويسكغ تػضيح ذلظ باألمثمة 

يحكخ ىشاك عمتيغ لقخاءة معيشة ، ثّع يحكخ إحجى العمتيغ مغ غيخ اإلشارة إلى  -ٔ
الثانية ، كسا فعل عشج اختياره لقخاءة حسدة ، فعمل ىحا االختيار لػجػد عمتيغ ، لكّشو 

 (ٛٛ)َقاُلػا{ َأنْ  ِإالَّ  ِفْتَشُتُيعْ  َتُكغْ  َلعْ  :} ثعَّ يحكخ عمًة واحجًة فقط. وذلظ في قػلو تعالى 
 قال: )) فأّما حسدة فإّنو يجعل )إن قالػا( االسع و)الفتشة( خبخىا ، وىػ االختيار لعمتيغ:

ي )أن قالػا( اليكػن إال إحجاىسا : إّن الفتشة تكػن معخفة ونكخة ، والزسيخ ف
 .(ٜٛ)((السعخفة
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لييا . أو أن يقػل إّن )حيغ( ليا ثالثة عذخ قدسًا واليحكخ تمظ األقدام واليذيخ إ -ٕ
ْنَدانِ  َعَمى َأَتى   :}َىلْ  وذلظ في إعخاب قػلو تعالى ْىِخ{ ِمغَ  ِحيغٌ  اإلِْ . فقال : (ٜٓ)الجَّ

 .(ٜٔ)))والحيغ يشقدع ثالثة عذخ قدسًا((
 

 التكخارالخابع: 
التكخار عشجه اتخح  ، ىحامغ الطػاىخ السشيجية التي تسيد بيا أسمػب ابغ خالػيو التكخار 

 أشكاال مختمفة يسكغ تػضيحيا في ما ياتي:
 تكخار اإلحاالت الى كتبو في مؤلفاتو . -ٔ

 في مؤلفيغ. (ٕٜ)كخر اإلحالة إلى كتاب )الجسل( - أ
 مختيغ في السؤلف نفدو. (ٖٜ)كخر اإلحالة الى كتاب )السفيج( - ب
 في ثالث مؤلفات مغ مؤلفاتو. (ٜٗ)كخر اإلحالة إلى كتاب )الساءات( - ت

  -تكخار القػل: -ٕ
خخ آيكخر ابغ خالػيو القػل في السرجر نفدو في بعس األحيان . أو يكخر في مؤلف 

 مغ مؤلفاتو . كسا في السثال االتي:
 َما َأْدَراكَ  :}َوَماذكخ ابغ خالػيو في إعخاب )ما أدراك( في قػلو تعالى -

. ثع كخر ىحا  (ٜٙ)قػلو ))كل مافي كتاب هللا ماادراك فقج أدراه(( (ٜ٘)الصَّاِرُق{
 القػل في إعخاب 

 (ٜٚ)اْلَقْجِر{ َلْيَمةُ  َما َأْدَراكَ  } َوَماقػلو تعالى -
 تكخار الذاىج الذعخي:  -ٖ

قج يكخر ابغ خالػيو الذاىج الذعخي في السؤلف الػاحج مختيغ، مغ ذلظ ماذكخه مغ قػل 
 (ٜٛ)الذاعخ

نباُء تشسى     بسا القت لبػن َبشي ِزَيادِ   ألع يأتيَظ و األ
 (ٜٜ)وكخر قػل الشابغة الحبياني

 وُقمُت ألّسا أصبح والّذيُب وازعُ     عمى حيَغ عاتْبُت السذيَب عمى الربا  
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 الخاتسة 
 بعج االنتياء مغ البحث أوجد أىع ماتػصمت إليو مغ نتائج :

عمع مغ أعالم األمة والحيغ اخمرػا جيػدىع لخجمة المغة العخبية  ابغ خالػيو  -ٔ
والقخآن الكخيع، ولقج رفج السكتبة العخبية بسرادر عّجة ُتعجُّ مغ أىع السرادر 

 التي اعتسج عمييا الباحثػن  في المغة والّشحػ والقخاءات القخآنية.
دة الّشحػية ، اتخح ابغ خالػيو لشفدو أسمػبًا تعميسيا مسيدًا لتػضيح السا -ٕ

 وعخضيا بذكل مّيدخ بعيجًا عغ الفمدفة والسشصق والتعقيج.
، وتخجيحو لبعس آراء العمساء ،  اشالعوتسكشو مغ السادة الشحػية وسعة  -ٖ

 والّخد عمى قدع مغ الشحػييغ الحيغ سبقػه .
 يعّج ابغ خالػيو عالسا مجتيجا لو آراؤه الشحػّية . زيادة عمى كػنو لغػيًا بارزا.  -ٗ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اليػامر

                                                           
0

ىـ(، تحقيق: رضا تججد، ٖٓٛالفخج دمحم بغ أبي يعقػب إسحاق )ت يشطخ: الفيخست البغ الشجيع:أبػ 
ىـ( ،دار السدتذخق، ٕٙٙ، ومعجع األدباء لياقػت الحسػي)ت ٕٜ/ٕ: ٜٔٚٔمصبعة دانذكاه شيخان 

محيي الجيغ عبج  تحقيق: دمحمىـ(، ٔٛٙ، و وفيات االعيان البغ خمكان)ت ٕٓٓ/ٜلبشان :  -بيخت
ىـ(،تحقيق: دمحم أبػ الفزل ٜٔٔ، وبغية الػعاة لمديػشي )ت ٖٖٗ/ٔ الحسيج، مكتبة الشيزة السرخية:
(، ٕ٘ٛ، و لدان السيدان البغ حجخ العدقالني )ت ٜٕ٘/ ٔلبشان:  -إبخاليع، السكتبة العرخية بيخوت 

،  ٕٚٙ/ ٕم : ٜٔٚٔ -ىـٜٖٓٔ، ٕلبشان ،ط -مشذػرات مؤسدة األعمسي لمسصبػعات ، بيخوت
 ٔٚ/ ٖلبشان:  -ىـ(، دار الكتب العمسية ، بيخوت ٜٛٓٔساد الحشبمي)توشحرات الحىب البي فالح بغ ع

،  ٖٙٓ/ ٔم: ٜٙ٘ٔ، وىجية العارفيغ  إلسساعيل باشا البغجادي، مشذػرات مكتبة السثشى ، بغجاد 
 .ٖٕٔ/ ٕواالعالم  : 

2
 .ٕٚٙ/ٕلدان السيدان :  
0

نٖٛٛالفالكة والسفمػكػن  الحسج بغ عمي الجلجي)ت  جلذ شارع الستشبي ،بغجاد ، مصبعة ىـ( ، مكتبة األ
 .ٖٖٔىـ : ٖ٘ٛٔالشجف ،  اآلداب

4
 .ٓٔٗ/ ٘نطخ: معجع البمجان :  
5
 .ٖٖٗ/ ٔ، ووفيات االعيان :  ٕٔٓ -ٕٓٓ/ ٜمعجع االدباء :  
6

ىـ( ، تحقيق :عمي دمحم عسخ، مكتبة ٜ٘ٗومابعجىا، وشبقات السفدخيغ لمجاودي )ت ٕٙ٘ندىة االلباء: 
 .ٕٕٔ -ٛٔٔ/ٕم : ٕٜٚٔ ٔولبة، القاىخة،ط

7
 .ٕٔٓ/ٜ، ومعجع األدباء: ٕٚ٘-ٕٙ٘يشطخ: ندىة االلباء : 



ىى........................................................ هـ(ىومنهجهىفيىعرضىالمادةىالّنحووة073ابنىخالووهىتى)   

                                      

                
                                                     

 
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ى
ىالعدد

                                                                                                ٘ٚ  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                    22                                                                                                                                                                                    

  رجب                                                                                                                    
 هــ0441                                                                                                                

  
                                                                                                    آذار 01                                                                                                                       

 م2109                                                                                                                

 333                                                     مجلةىكلوةىالعلومىاالدالموة                         

 
 

                                                                                                                                                                      
8
 .ٖٖٗ/ٔ، ووفيات االعيان: ٕٔٓ -ٕٓٓ/ٜ، ويشطخ : معجع األدباء :ٖٔٔندىة االلباء: 
9
 .ٕٔٔ/ ٕشبقات السفدخيغ:  
01
 .ٕٓ -ٜٔ/ ٔ، ويشطخ : شبقات السفدخيغ : ٕ٘٘ -ٕٗ٘/ٔمعجع االدباء: 
00
 .ٕٕٚ -ٕٔٚ/ ٔمعجع االدباء: 
02
 .ٕٗٙندىة االلباء:  
00
 .ٕٕٙ/ٕشبقات السفدخيغ : 
04
 .ٕٗٙندىة االلباء:  
05

( ، جسعو وضبصو ٓٓٗ.، واالمتاع والسؤاندة إلبي حيان التػحيجي )تٖٛٓ -ٖٚٓندىة االلباء:  
 .ٖٖٔ -ٖٔٔ/ٔلبشان :  -احسج اميغ واحسج الديغ، مشذػرات دار مكتبة الحياة ، بيخوت

06
 .ٛٓ٘ -ٚٓ٘/ٔ، وبغية الػعاة: ٖ٘ٔ/ٔ، ويشطخ: انباه الخواة: ٖٛٓ -ٖٚٓندىة االلباء : 
07
 .ٕٔٓ -ٕٓٓ/ ٜ، ومعجع االدباء:  ٕٜيشطخ: الفيخست : 
08
 .ٖٖٔ/ٔيشطخ: انباه الخواة:  
09
 .ٖٔٔ/ ٔاالمتاع والسؤاندة:  
21
 .ٕٙ/ٗ، واعالم الشبالء :ٔٚٗ-ٓٚٗ/ٔغاية الشياية:  
20
 .ٓٚٗ/ ٔالشياية :، وغاية ٖٕٓ/ٜيشطخ: معجع االدباء : 
22
 .ٕٖٙ، ويشطخ: ندىة االلباء:ٖٗ-ٖٖ/ٗوفيات االعيان: 
20
 .ٕ٘ٔ/ٔ، وبغية الػعاة:ٖٗ-ٖٖ/ٗوفيات االعيان:  
24
 .000 -019/ 4:  االعيان ووفيات. 290 -292: الفهرست 
25
 ٕٔٓ/ ٜمعجع االدباء : 
26
 .ٜٕ٘/ٔالػعاة:، وبغية ٕٖ٘/ٔ، وأنباه الخواة:ٕٔٓ/ٜ. ويشطخ: معجع االدباء: ٕٜالفيخست: 
27
 .حػاشي البجيع )باسع كتاب اسساء االسج( ٕٖٔندىة االلباء : 
28

ابغ خالػيو وجيػده في المغة، مع تحقيق شخح مقرػرة ابغ دريج، تحقيق ودراسة الجكتػر: محسػد  
 .ٖٙ -ٖٗم(:ٜٜٓٔجاسع دروير، سمدمة خدانة التخاث، مصابع وزارة الثقافة واالعالم)

29
 .ٕٕٓ/ٜمعجع االدباء: 
01
 .ٜٖٗمقجمة البجيع :  
00
 .ٖٙابغ خالػيو وجيػده في المغة :  
02
 .ٜٖٗمقجمة البجيع :  
00
 .ٖٚ -ٖٙابغ خالػيو وجيػده في المغة : 
04
 .ٖٚالسرجر نفدو : 
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05

، ويشطخ: الحجة  ٘مخترخ شػاذ القخاءات البغ خالػيو ، نذخه ج بخاجدتخاسخ ، دار اليجخة )السقجمة(: 
الػيو ، تحقيق الجكتػر عبج العال سالع مكخم ، دار الذخوق، بيخوت ، الصبعة في القخاءات الدبع البغ خ

 .ٕٚٔم(:ٜٚٚٔالثانية ، )
06
 .ٙمخترخ شػاذ القخاءات )السقجمة( : 
07
 .ٖٛابغ خالػيو وجيػده في المغة : 
08
 .ٗٔسػرة الجاثية: 
09

،تحقيق الجكتػر عبج إعخاب القخاءات الدبع وعمميا :تأليف أبي عبجهللا الحديغ بغ أحسج بغ خالػيو 
م، مصبعة السجني ٕٜٜٔ -ىـ ٖٔٗٔ، لدشة ٔالخحسغ بغ سميسان العثيسيغ، مكتبة الخانجي، القاىخة،ط

:ٕ/ٖٕٔ. 
41
 .ٖٚسػرة مخيع: 
40
 .ٕٕ/ٕإعخاب القخاءات الدبع وعمميا: 
42
 .ٛ٘ٔشخح السقرػرة البغ دريج:  
40
 .ٛ٘ٔ: دريج البغ السقرػرة شخح 
44
 .ٖٚ: الشحل سػرة 
45

:  القخاءات شػاذ في مخترخ: السثال سبيل عمى ويشطخ ،ٕٖ٘/ٔ: وعمميا الدبع القخاءات إعخاب 
ٔٗٗ،ٕٔٙ، ٙٛ. 

46
 .ٖٕسػرة القرز: 
47
 .ٜٙٔ/ٕإعخاب القخاءات الدبع وعمميا : 
48
 .ٚٔالصارق : 
49
 .ٖ٘إعخاب ثالثيغ سػرة: 
51
 .٘الساعػن:  
50
 .ٕٚٓالساعػن ،ص يشطخ: إعخاب ثالثيغ سػرة 
52
 .ٖٔسػرة الذسذ : 
50
 .ٜٓٔ،ٜٕٔ،ٓ٘ٔ،ٛٙٔ، ويشطخ: اعخاب القخاءات الدبع وعمميا:ٗٓٔاعخاب ثالثيغ سػرة: 
54
 .ٜٖال عسخان : 
55
 .ٕٔٔ/ٔويشطخ: اعخاب القخاءات الدبع وعمميا: 
56
 .ٖٙالشػر:  
57
 .ٖٚالشػر: 
58
 .ٜٓٔ/ٕاعخاب القخاءات الدبع وعمميا :  
59
 . ٖفاشخ : 
61
 .ٕٕٗ/ٕاعخاب القخاءات الدبع وعمميا :  
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60
 .ٕٗلحجيج : ا 
62
 .ٕٖ٘/ ٕاعخاب القخاءات الدبع وعمميا :  
60
 . ٕ٘العشكبػت : 
64

نراري)ت  ىـ( ، دار ٕ٘ٔالذاعخ أوس بغ غمفاء الييجسي ، يشطخ: الشػادر في المغة ألبي زيج األ
 .ٙٗم : ٜٚٙٔ -ىـ ٖٚٛٔ، لدشة ٕلبشان ،ط –الكتاب العخبي ، بيخوت 

65
 بانػني     غخبان في ججول مشجػن كأن عيشي وقج    ٓٙروي في الشػادر : 
66
 .٘ٛٔ -ٗٛٔ/ ٕاعخاب القخاءات الدبع وعمميا :  
67

ىـ( ،تحقيق : الجكتػر عمي تػفيق الحسج ، ٖٖٚيشطخ: حخوف السعاني : ألبي القاسع الدجاجي )ت 
، والجشى ٖ٘م: ٜٙٛٔ -ىـٙٓٗٔ، لدشة  ٕاألردن ، ط -الحسج ، مؤسدة الخسالة ، دار األمل أربج

ىـ( تحقيق:شو محدغ ، شبع بسصابع ٜٗٚي حخوف السعاني: لمحدغ بغ قاسع السخادي )ت الجاني ف
م. ومغشي المبيب عغ كتب ٕٗ٘ -ٖٕ٘م: ٜٙٚٔ  -ىـٜٖٙٔمؤسدة الكتب ، جامعة السػصل لدشة 

نراري )ت  ىـ( حققو وعمق عميو الجكتػر مازن السبارك ٙٔٚاألعاريب : لجسال الجيغ بغ ىذام األ
 .ٕ٘ٔ -ٔ٘ٔغاني ، دار الفكخ: وراجعو سعيج األف

68
 .ٙٔاألعمى : 
69
 .ٔ،ٕص: 
71
 .ٕٖٕ -ٖٕٔ، يشطخ: ابغ خالػيو وجيػده في المغو ٕٙاعخاب ثالثيغ سػرة : 
70
 .ٖٖٗ – ٖٔٗ.، ومغشي المبيب : ٚ٘ٔمعاني الحخوف لمخماني: 
72
 لع اجج البيت في ديػانو 
70
 .ٖ٘ٔآل عسخان : 
74
 .٘ٗالشػر : 
75
 .ٓٙٗ،ٗٚٗ/ٕ، ٖٕٚ/ٔويشطخ: إعخاب القخاءات الدبع وعمميسا : ،ٜٖٗشخح مقرػرة ابغ دريج : 
76
 .ٔٗاعخاب ثالثيغ سػرة : 
77
 .ٖٕٖ. ،ويشطخ: الربح السشيخ :ٜٜٔ -ٜٛٔشخح مقرػرة ابغ دريج: 
78
 .ٜٖ٘/ٕاعخاب القخاءات الدبع وعمميا : 
79
 .ٜٙٗ/ ٕالسرجر نفدو : 
81
 .ٛٔ٘/ٕالسرجر نفدو :  
80
 .ٖٔ٘/ٕ: يشطخ:السرجر نفدو 
82
 .ٔٗ٘/ٕيشطخ: نفدو :  
80
 .٘/ٕاعخاب القخاءات الدبع وعمميا : 
84
 .ٖٓٔ/ ٕالسرجر نفدو  
85
 .ٜٙٔ -ٜٛٔشخح مقرػرة ابغ دريج:  
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86
 ٚالزحى : 
87
 .ٕٓٔإعخاب ثالثيغ سػرة : 
88
نعام :   .  ٖٕاال
89
 .ٖ٘ٔ/ٔاعخاب القخاءات الدبع وعمميا:  
91
ندان :   .ٔاال
90
 .ٗٙاعخاب ثالثيغ سػرة :  
92
 .ٜٛ. ، واعخاب ثالثيغ سػرة : ٙٗٗمقرػرة ابغ دريج : يشطخ :  
90
 .ٖ٘ٓ/ٕ، ٕ٘ٚ/ٕاعخاب القخاءات الدبع وعمميا :  
94
 .ٗٗ. اعخاب ثالثيغ سػرة : ٖٕٚ/ٕالسرجر نفدو:  
95
 ٕالصارق : 
96
 .ٓٗاعخاب ثالثيغ سػرة:  
97
 .ٕٗٔ. ، اعخاب ثالثيغ سػرة :ٕالقجر : 
98
 .ٖٖٓ/ ٕ، ٗٛٔ/ ٕيشطخ: إعخاب القخاءات الدبع وعمميا :  
99
 .ٕٗٛ،  ٔ٘ٔ/ ٔيشطخ : السرجر نفدو:  

 

 السرادر والسخاجع
 القخآن الكخيع. -
بغ خالػيو وجيػده في المغة مع شخح مقرػرة ابغ دريج ، تحقيق ودراسة: ا -

الجكتػر محسػد جاسع دروير ، سمدمة خدانة التخاث  ، مصابع وزارة الثقافة 
 م.ٜٜٓٔواالعالم ،

، دار الكتب السرخية  إعخاب ثالثيغ سػرة مغ القخآن الكخيع إلبغ خالػيو -
 م.ٜٔٗٔ

إعخاب القخاءات الدبع وعمميا: تأليف أبي عبجهللا الحديغ بغ خالػيو ،  -
تحقيق: الجكتػر عبج الخحسغ سميسان العثيسيغ ، مكتبة الخانجي ، القاىخة ، 

 م . ٕٜٜٔ -ىـٖٔٗٔ ٔمصبعة السجني ، ط
:احسج ( ، جسعو وضبصو ٓٓٗاإلمتاع والسؤاندة إلبي حيان التػحيجي )ت -

 لبشان.  -اميغ واحسج الديغ، مشذػرات دار مكتبة الحياة ، بيخوت
ىـ(،تحقيق: دمحم أبػ الفزل إبخاليع، السكتبة ٜٔٔبغية الػعاة لمديػشي )ت -

 لبشان. –العرخية بيخوت 
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ىـ( ٜٗٚالجشى الجاني في حخوف السعاني: لمحدغ بغ قاسع السخادي )ت  -
تب ، جامعة السػصل لدشة تحقيق: شو محدغ ، شبع بسصابع مؤسدة الك

 . مٜٙٚٔ  -ىـٜٖٙٔ
ىـ( ،تحقيق : الجكتػر عمي ٖٖٚحخوف السعاني : ألبي القاسع الدجاجي )ت -

، لدشة  ٕاألردن ، ط -تػفيق الحسج ، مؤسدة الخسالة ، دار األمل أربج
 م.ٜٙٛٔ -ىـٙٓٗٔ

ىـ(، دار الكتب العمسية ، ٜٛٓٔشحرات الحىب البي فالح بغ عساد الحشبمي)ت -
 لبشان . –وت بيخ 

ىـ( ، تحقيق :عمي دمحم عسخ، مكتبة ولبة، ٜ٘ٗخيغ لمجاودي )تشبقات السفدّ  -
 م .ٕٜٚٔ ٔالقاىخة،ط

ىـ( ، مكتبة األنجلذ ٖٛٛالفالكة والسفمػكػن  الحسج بغ عمي الجلجي)ت -
 ىـ .ٖ٘ٛٔشارع الستشبي ،بغجاد ، مصبعة االداب الشجف ، 

ىـ(، ٖٓٛالفخج دمحم بغ أبي يعقػب إسحاق )ت الفيخست البغ الشجيع:أبػ -
 تحقيق: رضا تججد، مصبعة دانذكاه شيخان .

(، مشذػرات مؤسدة األعمسي ٕ٘ٛلدان السيدان البغ حجخ العدقالني )ت -
 م .ٜٔٚٔ -ىـٜٖٓٔ، ٕلبشان ، ط -لمسصبػعات ، بيخوت

 لبشان. -ىـ( ،دار السدتذخق، بيختٕٙٙمعجع األدباء لياقػت الحسػي)ت -
نراري )ت  مغشي - المبيب عغ كتب األعاريب : لجسال الجيغ بغ ىذام األ

ىـ( حققو وعمق عميو الجكتػر مازن السبارك وراجعو سعيج األفغاني ، دار ٙٔٚ
 الفكخ.

نراري)ت - ىـ( ، دار الكتاب العخبي ، بيخوت ٕ٘ٔالشػادر في المغة ألبي زيج األ
 م .ٜٚٙٔ -ىـ ٖٚٛٔ، لدشة ٕلبشان ،ط –

إلسساعيل باشا البغجادي، مشذػرات مكتبة السثشى ، بغجاد  جية العارفيغ ىّ  -
 م. ٜٙ٘ٔ

 
 


